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অসৎ পন্থায়্ উপালজিত অর্ি সদকা করার লেধান কী? 
প্রশ্নঃ 
আলম একলি প্রাইবভি প্রলতষ্ঠাবন চাকলর কলর। সসখাবন সেতবনর 
পাশাপালশ লকছু োড়লত আবয়্রও সুব াগ আবছ। আলম  লদ সসই োড়লত 
আয়্ সর্বক মজুালহদবদর জবনয দান কলর, তাহবল এই দান লক আল্লাহ 
কেুল করবেন? আলম সময়্ ো জান লদবয়্ সহায়্তা করবত পারলছ না তাই 
মাল লদবয়্ সহায়্তা করার সচষ্টা কলর।  

প্রশ্নকারী:  সমাঃ নুরুজ্জামান 
উত্তরঃ   

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
আমাবদর সমাবজ সাধারণত ঘুষ,দনুিীলতর মাধযবম উপাজিন করাবক োড়লত 
আয়্ েলা হয়্। আপনার উবেশয  লদ এিাই হয়্,তবে তা সম্পূণি হারাম। 
হারাম অর্ি দান করবল আল্লাহ তা কেুল কবরন না। 
হাদীবস এবসবছ,  

َْْعنْ  َْقاَلْقَاَلَْرُسوُلْاَّللهى ُْهَري  َرَة ْالنهاُسْإىنهْ»ْْ-صلىْهللاْعليهْوسلم-َأِبى أَي َُّها
ْاَّللهَْأََمَرْال ُمؤ مىنىنَيْ َبُلْإىالهْطَي ىًباَْوإىنه ْال ُمر َسلىنَيْفَ َقاَلْ)ْاَّللهَْطَي ىٌبْاَلْيَ ق  َاْأََمَرْبىهى ِبى

ُْكُلواْمىنَْ َاْتَ ع َمُلوَنَْعلىيٌم(َْوقَاَلْ)ََيََْْيْأَي َُّهاْالرُُّسُل ِْبى ًاْإىّن ى َْواع َمُلواَْصاِلى الطهي ىَباتى
َْماَْرَزق  َناُكم (ْ ْطَي ىَباتى ُْكُلواْمىن  ُُثهْذََكَرْالرهُجَلُْيطىيُلْالسهَفَرْ«.ْأَي َُّهاْالهذىيَنْآَمُنوا

ََْيَْرب ْى ْإىََلْالسهَماءى َْيَدي هى َعَثَْأغ بَ َرََْيُدُّ َْحرَاٌمَْْأش  َربُُه َْوَمط َعُمُهَْحرَاٌمَْوَمش  ََيَْرب ى
ْ ْلىَذلىَك. َتَجاُب ُْيس  ْفََأّنه َرَامى ِل  ِْبى َْوُغذىَى َْحرَاٌم ْمسلمْْ-َوَمل َبُسُه صحيح

 (3ْ/85للنيسابوريْ)
“আেু হুরায়্রা (রাল ) সর্বক েলণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম ইরশাদ কবরন, সহ মানবুষরা! লনশ্চয়্ আল্লাহ উত্তম ও পলেত্র। 
লতলন উত্তম ও পলেত্র েযতীত কেলু কবরন না। লতলন রাসূলবদরবক স  
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আবদশ কবরবছন, মুলমনবদরও তা-ই আবদশ কবরবছন। লতলন েবলবছন, 
"সহ রাসূলগণ! সতামরা উত্তম ও পলেত্র খাোর সর্বক ভক্ষণ কর এেং 
সনক আমল কর। সতামরা  া কর, তা সম্পবকি আলম সেিজ্ঞাত।"  
লতলন আরও েবলন, "সহ ঈমানদারগণ! সতামাবদরবক স  উত্তম ও পলেত্র 
লরল ক লদবয়্লছ, তা সর্বক ভক্ষণ কর।" 
এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম এমন েযলির আবলাচনা 
করবলন, স  দীঘি সফর কবর ধুবলামললন সচহারা ও এবলাবকশ লনবয়্ 
আকাবশর পাবন হাত োলড়বয়্ সদায়্া কবর, ইয়্া রালি! ইয়্া রালি! অর্চ 
তার খাোর হারাম, পানীয়্ হারাম, সপাশাক হারাম এেং লশশুকাবলও সস 

হারাম দ্বারা লাললত পাললত হবয়্বছ।” –সহীহ মুসললম: ৩/৮ হাদীস 
নং ২৩৯৩ 
আবরক হাদীবস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন- 

ه".ْمنْمجعْماالْحراما،ُْثْتصدقْبه،ْملْيكنْلهْفيهْأجر،ْوكانْإصرهْعلي"
ْاِلاكمْ ْوأخرجه ...ْ ْحسن ْإسناده ْشعيب: ْالشيخ ْوقال ْحبان، ْابن أخرجه

 ....ْوصححه،ْووافقهْالذهيب
“স  েযলি হারাম সম্পদ উপাজিন কবর তা সাদাকা করবলা, সস 
সকাবনা সওয়্াে পাবে না; েরং এর গুনাহ তার উপরই েতিাবে।" -সহীহ 
ইেবন লহিান: ৩২১৬  
লজহাবদ দাবনর লনয়্বতও এমন োড়লত আয়্ বেধ হবে না। েরং এবত 
গুনাবহর মাত্রা আরও সেবড়  াবে। আপনার উপর ফর  হবে, হালাল 
উপাবয়্ উপালজিত সম্পদ লদবয়্ লজহাবদ অংশগ্রহণ করা। হারাম উপাবয়্ 
উপালজিত এই সম্পবদর মাললক আপলন নন;  াবদর সর্বক অনযায়্ভাবে 
তা লনবয়্বছন, তারাই এই সম্পবদর মাললক। 
আপনার দালয়্ত্ব এতলদবনর হারাম উপাজিন সর্বক তাওো করা এেং 
প্রকৃত মাললকবক, লকংো মাললক না পাওয়্া সগবল মাললবকর 
ওয়্ালরসবদর লনকি তা লফলরবয়্ সদয়্া।  তক্ষণ মূল মাললক ো মাললবকর 
ওয়্ালরসবদর পাওয়্া  াবে, ততক্ষণ লভন্ন সকাবনা সুব াগ সনই। মূল 
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মাললক ো ওয়্ালরসবদর পলরচয়্ জানা না র্াকবল ো খুুঁবজ সের করা 
সম্ভেপর না হবল, ওই সম্পদ সওয়্াবের লনয়্ত েযতীত শুধু হারাবমর 
দায়্ভার সর্বক মুলির উবেবশয মূল মাললবকর পক্ষ হবত  াকাত গ্রহবণর 
উপ ুি গরীেবদর মাবে সাদাকা কবর লদবত হবে লকংো মুসললমবদর 
জনকলযাণমূলক সকাবনা কাবজ ো লজহাবদর কাবজ েযয়্ করবত হবে। 
 াবত মাললক তার সম্পদ না সপবলও এর সওয়্ােিুকু সপবয়্  ান। 
শায়্খুল ইসলাম ইেবন তাইলময়্া (রহ) েবলবছন,   

ْيفْْومن ْفلينفقه ْأصحابه ْإَل ْرده َْيكن ْوال ْوالتوبة ْاِلرام ْمن ْالتخلص أراد
سبيلْهللاْعنْأصحابهْفإنْذلكْطريقْحسنةْإَلْخالصهْمعْماْحيصلْلهْمنْ

ْ ْالناشر:ْجم422-28/421جمموعْالفتاوىْ-أجرْاجلهاد. ْفهدْ، معْامللك
 ديةلطباعةْاملصحفْالشريف،ْاملدينةْالنبوية،ْاململكةْالعربيةْالسعْو

"স  েযলি হারাম সর্বক দায়্মুি হবত চায়্ এেং তওো করবত চায়্; 
অর্চ তা মাললবকর লনকি সপ ুঁছাবনা সম্ভেপর নয়্, তাহবল সস স ন তা 
মাললবকর পক্ষ সর্বক লজহাবদর পবর্ খরচ কবর। এিা দায়্মলুির উত্তম 
পর্ এেং এবত সস লজহাবদ অংশ গ্রহবণরও সওয়্াে পাবে।" -মাজমউুল 
ফাতাওয়্া ২৮/৪২১-৪২২ 
- আরও সদখনু, রেুল মুহতার ২/২৯২, ফাতাওয়্া লহলিয়্া ৫/৩৯৬, 
ফাতাওয়্া রলশলদয়্া ২/৩৮১, ইমদাদলু ফাতাওয়্া (জালদদ) ৭/৩০, 
আহকামুল মাললল হারাম ২৭০-২৭১ 
লনবনাি ফবতায়্াগুবলাও সদখবত পাবরন: 
ফবতায়্া নং ১৫৯: ‘োিার হক লফলরবয়্ না লদবয়্ দান কবর লদবল লক 
দায়্মিু হওয়্া  াবে?  
ললংক: োিার হক লফলরবয়্ না লদবয়্ দান কবর লদবল লক দায়্মিু হওয়্া 
 াবে? 
ফবতায়্া নং ১৭৫: ‘সুবদর িাকা সকার্ায়্ সদকা করা উত্তম? 
ললংক: সকার্ায়্ সুবদর িাকা সদকা করা উত্তম? 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%95-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a7/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b9%e0%a6%95-%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6-%e0%a6%98%e0%a7%81%e0%a6%b7/%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%a6%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%ae/
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ফবতায়্া নং ২৩০: ‘সুবদর িাকা লজহাবদর ফাবে দান কবর লদবল লক 
সুবদর গুনাহ সর্বক মুলি পাওয়্া  াবে?’  
ললংক: সুবদর িাকা লজহাবদর ফাবে দান কবর লদবল লক সুবদর গুনাহ 
সর্বক মুলি পাওয়্া  াবে? 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৮-০১-১৪৪৪ লহ. 
০৭-০৮-২০২২ ঈ.  

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%a8/%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6-%e0%a6%98%e0%a7%81%e0%a6%b7/%e0%a6%b8%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1/
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